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Hoe leef jij je ondernemerschap? Wil jij ook voluit, ontspannen en bezield ondernemen? Echt
doen waar je van droomt? Bezig zijn met de goede dingen? Recht doen aan jouw eigenheid
en talent? Jouw overvloed delen met anderen? Je horizon verbreden? Groeien en plezier
maken als ondernemer?
Hoe?
Wij gaan op basis van jouw vragen, doelen en dilemma’s als ondernemer een dag aan de
slag. Dat betekent dat we stilstaan bij en werken aan thema’s als intuïtie, trouw zijn aan
jezelf, verbinding, ondernemen vanuit eigenheid en talent en essentiële beslissingen durven
nemen. Daarbij maken we gebruik van verschillende werkvormen. Hierbij staat systemisch
werken centraal (de methodiek achter familie- en organisatieopstellingen). Een mooie manier
om zichtbaar te maken wat onzichtbaar lijkt.
Resultaat?
Je ervaart wat rijk ondernemerschap is en hoe je dat kunt realiseren. Je leert als ondernemer
wat het betekent als je handelt vanuit je eigen kern, wanneer je onderneemt met hart en ziel.
Hoe voor jou de balans is tussen leiderschap en lidmaatschap. Of jij je hard inzet of met je
hart inzet? Hoe je je verhoudt als ondernemer tot jezelf, je medewerkers, je klanten en tot
kracht en kwetsbaarheid.
Voor wie?
Voor ondernemers (zzp en mkb) die bereid zijn stil te staan bij hun dromen en waar ze staan
en de confrontatie met zichzelf aandurven in relatie tot de realiteit en(wens)toekomst.
Wanneer en waar?
Open inschrijving: van 09.30 – 16.30 uur in een authentieke kleinschalige locatie in de
omgeving van Zwolle.
Investering?
€ 245,00 p.p. exclusief BTW en inclusief lunch, koffie, thee en lekkers.
Begeleiders
Voor Louise zijn welkom en verbinding de
wegwijzers in de ontmoeting en het werken
met de ander. Zij weet de verhalen van de
mensen in een groter geheel te plaatsen,
waardoor nieuwe wegen zichtbaar worden en
mensen (meer) durven zijn in wat er is.
Het is Heidy haar passie om bij mensen en
organisaties de natuurlijke kracht zichtbaar en
inzetbaar te maken en beweging te creëren.
Ze inspireert mensen om vanuit hun unieke
zijn keuzes te maken en regisseur te zijn van
hun eigen werk en leven. Beiden zijn ook
partner in www.kanseninwerk.nl.
In beweging komen?
Wil je meer informatie en/of je aanmelden? Mail dan naar info@lsvnk.nl of heidy@bolwijn.nl.
Voor meer info over ons kun je behalve op onze eigen sites ook kijken op:
http://www.kanseninwerk.nl/de-kansendenkers/

